
PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 2: 134–136

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Ekspresja metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej MMP9 
oraz tkankowego inhibitora metaloproteinazy TIMP2  
w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych

Expression of matrix metalloproteinase MMP9 and tissue inhibitor  
of metalloproteinase TIMP2 in malignant salivary gland tumors
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Wstęp. Celem pracy było badanie ekspresji MMP9 i tiMP2 w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych 
oraz ocena zależności tej ekspresji od cech histoklinicznych nowotworu.
Materiał i metody. Przeprowadzono badania immunohistochemiczne wycinków nowotworów złośliwych ślinianek z użyciem 
przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko MMP9 i tiMP2.
Wyniki. obserwowano istotną zależność między ekspresją MMP9 a wznową miejscową procesu nowotworowego (p = 0,049) 
oraz między ekspresją tiMP2 a obecnoścą przerzutów do węzłów chłonnych (p = 0,013). korelacja między ekspresją MMP9 
a stopniem złośliwości histologicznej guza znajdowała się na granicy istotności statystycznej (p = 0,07). 
Wnioski. wyniki pracy własnej oraz innych autorów sugerują, że ekspresja metaloproteinaz oraz związków hamujących ich 
aktywność może okazać się wartościowym czynnikiem prognostycznym w nowotworach złośliwych ślinianek. 
Słowa kluczowe: ślinianki, nowotwory, ekspresja.

Background. the aim of the research was to examine expression of MMP9 and tiMP2 in malignant salivary gland 
tumors and evaluate association of this expression and histoclinical features of this tumors.
Material and methods. immunohistochemical research was done on formaldehydefixed, paraffin embedded malignant salivary 
gland tumors tissue sections with the use of monoclonal antibodies against MMP9 i tiMP2. 
Results. there was a significant correlation between expression of MMP9 and local tumor recurrence (p = 0.049) and between 
expression of tiMP2 and lymph node metastases (p = 0.013). relationship between expression of MMP9 and tumor histological 
grade was close to significance (p = 0.07). 
Conclusions. the results of own study and other authors suggest that expression of matrix metalloproteinases and their inhibi-
tors may be a useful prognosis factor in patients with salivary gland tumors. 
Key words: salivary gland, tumors, expression.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Metaloproteinazy macierzowe (MMPs) należą do enzy-

mów proteolitycznych trawiących składniki macierzy poza-
komórkowej oraz błonę podstawną. ich aktywność jest re-
gulowana przez wiele czynników na poziomie transkrypcji 
i translacji, a szczególną rolę w tym procesie odgrywają spe-
cyficzne tkankowe inhibitory metaloproteinaz (tiMP1, -2, -3, 
-4). w warunkach fizjologicznych metaloproteinazy regulują 
procesy rozwoju organizmu, warunkują jego homeostazę, 
odgrywają też istotną rolę w procesie gojenia, przebudowie 
tkanek oraz w angiogenezie. nieprawidłową ich aktywację 
obserwuje się w chorobach zapalnych i nowotworowych, 
w tym w nowotworach złośliwych ślinianek [1–5].

Cel pracy
Celem pracy było badanie ekspresji MMP9 i tiMP2 

w nowotworach złośliwych ślinianek oraz ocena zależno-
ści tej ekspresji od cech histoklinicznych tych nowotworów.

Materiał i metoda
badaniem objęto 27 chorych na nowotwór złośliwy 

ślinianki, diagnozowanych w katedrze Patomorfologii UM 
w łodzi w latach 1996–2000. Charakterystykę badanej gru-
py chorych przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy chorych na  
nowotwory złośliwe ślinianek (n = 27)

Cecha Liczba 
chorych

%

Płeć:
 – kobiety 
 – mężczyźni

15
12

55,6
44,4

wiek:
< 50 lat
> 50 lat

18
9

66,7
33,3

wznowa miejscowa:
 – obecna
 – brak

6
21

22,2
77,8

typ histologiczny guza:
 – rak gruczołowo-torbielowaty 
 – rak śluzowo-naskórkowy 
 – rak zrazikowokomórkowy 
 – złośliwy mioepitelioma 
 – rak nabłonkowo-mioepitelialny 
 – gruczolakorak bliżej nieokreślony 
 – rak w gruczolaku wielopostaciowym 

11
5
4
3
2
1
1

40,8
18,5
14,8
11,1
7,4
3,7
3,7

Materiał do badań stanowiły preparaty nowotworów 
utrwalone w 10% formalinie i zatopione w bloczki para-
finowe. badania immunohistochemiczne przeprowadzono 
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według metody immunoperoksydazowej, z zastosowaniem 
pierwotnych mysich przeciwciał monoklonalnych skiero-
wanych przeciw MMP9 oraz tiMP2. 

intensywność ekspresji MMP9 oraz tiPM2 oceniano 
jako odsetek komórek wykazujących reakcję barwną, zgod-
nie ze skalą: 
 – brak komórek wykazujących reakcję – brak ekspresji,
 – < 25% komórek wykazujących reakcję – niska ekspresja,
 – 26–50% komórek wykazujących reakcję – średnia eks-

presja, 
 – > 50% komórek wykazujących reakcję – wysoka eks-

presja.
wyniki oceny immunohistochemicznej zestawiono 

z cechami klinicznymi i stopniem histologicznego zróżni-
cowania nowotworów. analizy statystycznej uzyskanych 
wyników dokonano przy użyciu pakietu statystycznego 
statistiCa 8.0. za znamienne statystycznie uznano war-
tości p < 0,05.

Wyniki
w analizowanej grupie nowotworów ślinianek stwier-

dzono odczyny barwne z przeciwciałem anty-MMP-9 w 26 
przypadkach (96,3%) (fot. 1). siedem zmian (27%) charak-
teryzowało się średnią ekspresją MMP9, 19 niską ekspresją 
badanego białka (73%). obserwowano istotną zależność 
między ekspresją MMP9 a wznową miejscową procesu 
nowotworowego (p = 0,049). oceniając ekspresję MMP9 
w odniesieniu do stopnia złośliwości histologicznej guza 
wykazano, że wyższa ekspresja tego białka była związania 
z niskim stopniem zróżnicowania nowotworu. zależność ta 
znajdowała się na granicy istotności statystycznej (p = 0,07). 
nie stwierdzono istotnych różnic w ekspresji MMP9 w za-
leżności od obecności przerzutów do węzłów chłonnych, 
wielkości guza, płci i wieku pacjentów (p > 0,05).

ekspresję tiPM2 stwierdzono w 22 przypadkach (81,5%) 
(fot. 2). we wszystkich badanych zmianach ekspresja 
tiMP2 była niska. Pacjenci z przerzutami do węzłów chłon-
nych charakteryzowali się istotnie niższą ekspresją tiMP2 
w porównaniu z chorymi bez przerzutów (p = 0,013). nie 
znaleziono natomiast korelacji między ekspresją tiMP2 
a wystąpieniem wznowy miejscowej, stopniem złośliwości 
histologicznej i wielkością guza, płcią oraz wiekiem pacjen-
tów (p > 0,05).

Dyskusja
w związku z tym, że nowotwory złośliwe stanowią po-

ważny problem epidemiologiczny i społeczny [6], poszuku-
je się nowych markerów rokowniczych, które pozwolą na 
określenie prognozy u pacjentów z chorobą nowotworową. 
MMP9 i tiMP2 należą do obiecujących czynników progno-
stycznych u chorych na nowotwory złośliwe ślinianek. ze 
względu na zdolność MMP9 do trawienia kolagenu typu iV, 
co prowadzi do przerwania ciągłości błony podstawnej, pod-
nosi się istotną rolę tego białka we wzroście i inwazji no-
wotworów oraz powstawaniu przerzutów. w kilku pracach 
wykazano związek między narastaniem poziomu ekspresji 
MMP9 a większym potencjałem przerzutowym nowotworów 
ślinianek oraz krótszym czasem przeżycia pacjentów [1–3]. 
Podobną korelację obserwowano w odniesieniu do MMP2 
[3]. odmienne wyniki uzyskali Luukkaa i wsp., według któ-
rych wyższy stopień ekspresji MMP9 i MMP13 korelował 
z dłuższym czasem przeżycia chorych na nowotwór ślinianki 
[4]. Pojawiające się w piśmiennictwie doniesienia sugerują 
również, że potencjał inwazyjny tych nowotworów może 
być zależny od interakcji MMP-tiMP [5]. 

w badaniach własnych stwierdzono istotną korelację 
między ekspresją tiMP2 a obecnością przerzutów do wę-
złów chłonnych. Chociaż nie wykazano podobnego związ-
ku w przypadku MMP9, zaobserwowano istotnie wyższą 
ekspresję tego białka u pacjentów ze wznową procesu no-
wotworowego. należy jednak zauważyć, że stwierdzono 
jedynie średnią lub niską ekspresję MMP9, w przeciwień-
stwie do cytowanych prac, gdzie najczęściej obserwowano 
wysoką ekspresję MMP9. konieczne jest kontynuowanie 
badań dotyczących roli MMPs i ich inhibitorów jako po-
tencjalnych czynnika prognostycznego w nowotworach śli-
nianek. 

Wnioski
wyniki pracy własnej oraz cytowanych badań sugerują, 

że ekspresja me taloproteinaz oraz związków hamujących 
ich aktywność może być wartościowym czynnikiem pro-
gnostycznym w nowotworach złośliwych ślinianek. do-
kładne poznanie funkcji MMPs w procesie wzrostu i inwazji 
tych nowotworów oraz powstawaniu przerzutów wymaga 
przeprowadzenia dalszych badań.

 
Fotografia 1. obraz mikroskopowy nowotworu złośliwego śli-
nianki z ekspresją MMP9 w części komórek nowotworowych. 
Pow. 200 x

Fotografia 2. obraz mikroskopowy nowotworu złośliwego śli-
nianki z ekspresją tiMP2 w części komórek nowotworowych. 
Pow. 400 x



M. Lewandowska i wsp. • ekspresja metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej MMP9...
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
3;

 1
5,

 2
136

Piśmiennictwo
1. Piao s, zhao s, guo f, et al. increased expression of Cd147 and MMP-9 is correlated with poor prognosis of salivary duct 

carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol 2012; 138(4): 627–635. 
2. de Vicente JC, Lequerica-fernández P, López-arranz Js, et al. expression of matrix metalloproteinase-9 in high-grade salivary 

gland carcinomas is associated with their metastatic potential. Laryngoscope 2008; 118(2): 247–251.
3. Chen y, tian k, geng n, et al. the expression of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in pleomorphic adenoma. 

Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2005; 40(1): 58–61.
4. Luukkaa H, Klemi P, Leivo i, et al. expression of matrix metalloproteinase-1, -7, -9, -13, ki-67, and Her-2 in epithelial-myoepi-

thelial salivary gland cancer. Head Neck 2010; 32(8): 1019–1027.
5. nagel H, Laskawi r, wahlers a, et al. expression of matrix metalloproteinases MMP-2, MMP-9 and their tissue inhibitors tiMP-

1, -2, and -3 in benign and malignant tumours of the salivary gland. Histopathology 2004; 44(3): 222–231.
6. ignatowicz a, kornafel J. epidemiologia nowotworów złośliwych wczoraj i dziś. Prim Care Rev 2008; 10(3): 848–852.
7. Hudziec P, kornafel J. łacko a. Choroby nowotworowe – czy będą epidemią XXi wieku. Fam Med Prim Care Rev 2005; 7(2): 

279–282.

adres do korespondencji:
Lek. karolina Latalska
zakład Patomorfologii wieku rozwojowego UM 
ul. sporna 36/50 
91-738 łódź
tel.: 783 466-516
e-mail: karolina.lek@wp.pl

Praca wpłynęła do redakcji: 15.02.2013 r.
Po recenzji: 10.03.2013 r.
zaakceptowano do druku: 25.03.2013 r.


